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I. Taust

Tundub, et loodusõnnetusi toimub nii maailmas kui ka Euroopas järjest tihemini.

• 2005. aastal esines üleujutusi mitmetes Kesk- ja Põhja-Euroopa riikides (Lõuna-
Saksamaa, Austria, Rootsi, Tšehhi, Rumeenia, Sloveenia, Ungari, Balti riigid), 
säästmata ka Vahemere piirkonda (Lõuna-Prantsusmaa ja Põhja-Itaalia).

• 2005. aasta suvel mitmetes Lõuna-Euroopa riikides (Hispaania, Portugal, Lõuna-
Prantsusmaa ja Kreeka) tuhandeid hektareid metsi hävitanud tulekahjudes hukkus suur 
hulk inimesi ja nende tulekahjudega kaasnes märkimisväärne majanduslik kahju.

• Põud Hispaanias, Portugalis, Prantsusmaal ja Itaalias mõjus hävitavalt 
põllumajandusele ning sundis neid riike hakkama vee kasutamist normeerima.

Need ei olnud ainukesed 2005. aastal aset leidnud loodusõnnetuste liigid, lisaks neile esines 
tugevaid torme (Rootsis) ja nõrku maavärinaid (Kreekas).

Nende eelmisel aastal toimunud loodusõnnetuste tagajärjel on nüüd ühiskonnas suur vajadus 
abinõude tarvitusele võtmise järele. Selleks vajame ühenduse ning nii riiklike kui ka 
piirkondlike asutuste osalust.

Loodusõnnetused on meie planeedi loodusjõudude tulemus ning nende toimumist ei ole 
võimalik peatada. Siiski saame:

1. tegutseda selle nimel, et tagada, et inimtegevus ei muuda neid tugevamaks (nt. 
intensiivse põllumajandamise kaudu), eelkõige kliimamuutuste vastu võideldes;

2. võtta tarvitusele abinõud tekitatud kahju leevendamiseks;

3. olla valmis rakendama abimeetmeid, kui sellised katastroofid aset leiavad.

Euroopa Parlament on juba mitmel korral väljendanud oma seisukohta, nõudes tungivalt, et 
EL ja selle liikmesriigid võtaksid vajalikud meetmed (vt lisa: Euroopa Parlamendi 
resolutsioonid loodusõnnetuste kohta).

Euroopa Liit saab tegutseda kolmes valdkonnas: ennetus, kodanikukaitse ja abi andmine 
kahjustatud piirkondadele. Neis kõigis kolmes valdkonnas on Euroopa Liidul vaja oma 
sekkumisvõimet parandada.

II. Ennetamine

Globaalsel tasandil on vaja võidelda kliimamuutuste vastu. Euroopa Liit on süsinikdioksiidi 
heitmete vähendamisel (heitkogustega kauplemise süsteemi kaudu – Emission Trading 
System) esirinnas ja julgustab teisi riike võtma Kyoto protokollist tulenevaid meetmeid. 
Tegemist on pikaajalise ja väga vajaliku võitlusega, mille osas on veel vaja palju ära teha. 
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Peame olema valmis võitlema kliimamuutustega ning korvama loodusõnnetustest tuleneva 
kahju.

Kohalikul tasandil peame võtma tarvitusele abinõud ka selleks, et hoida ära seda, et 
vältimatutel loodusõnnetustel oleksid hirmsad tagajärjed.

Loodusõnnetuste paremale ennetamisele saaksid kaasa aidata uued prognoosimisvahendid ja -
meetodid. Euroopa satelliitnavigatsioonisüsteem GALILEO pakub uusi võimalusi selleks, 
et töötada välja täiustatumad süsteemid loodusõnnetuste prognoosimiseks Euroopas.

Üleujutuste osas on mitmed meetmed juba kasutusel või on nende kasutuselevõtmisega juba 
alustatud. Komisjoni teatises üleujutuste riskijuhtimise kohta1 on mõningad neist ära loetletud 
ning mõnda neist ka kirjeldatud:

Ø teaduslikud uurimismeetodid, mille eesmärk on suurendada meie teadmisi selle 
teema kohta ning töötada teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse kuuenda ja 
seitsmenda raamprogrammi raames välja hoiatamissüsteemid (siinkohal võib nimetada 
“FLOODsite” projekti levialade hindamise ja üleujutuse ohu ennetamise jaoks 
meetodite väljatöötamiseks;

Ø üleujutusest hoiatamise meetmed (Euroopa üleujutuste prognoosimissüsteem): 
siinkohal võib nimetada üleujutuste puhuks varajase hoiatamise süsteemi 
väljatöötamist, mis jõuab käesoleval aastal oma testimisetappi (Doonau ja Elbe);

Ø finantsilised kaitsemeetmed struktuurifondide kaudu: struktuurifonde 
reguleerivate uute õigusaktide alusel on kavandatud, et üleujutuste 
ennetamismeetodid, eriti tehnilist laadi meetodid, tuleks lugeda abikõlblikeks 
kulutusteks.

18. jaanuaril 2006. aastal esitas komisjon ettepaneku võtta vastu direktiiv üleujutusohu 
hindamise ja ohjeldamise kohta, mille kohaselt on kohustuslik viia läbi üleujutusohu 
hindamine jõesängide jaoks ning seada sisse üleujutusohu kaardid ja pikaajalised 
ennetamiskavad.2

Tulekahjude osas võiks Euroopa Liit probleemi lahendada järgmiste meetmete abil:

Ø uue Euroopa metsastrateegia koostamine: hiljutises komisjoni teatises ei esitata 
konkreetseid ettepanekuid ega meetmeid – piirdutakse vaid metsade kaitse 
tegevuskava esitamisega, kehtestades mittetäieliku nimekirja, milles on ära nimetatud 
põlengute kustutamine. Korralik metsanduspoliitika ei saa jätta käsitlemata 
tulekahjude probleemi, kuna tulekahjud on kõige suuremad metsamaad kahjustavad 
tegurid;

Ø tulekahjude ennetamismeetmete rõhutamine: ainukesed sellist laadi meetmed, mis 
on praegu hõlmatud, kuuluvad maaelu arengu poliitika raamidesse. Tuvastatud 

  
1 KOM(2004)472, 12. juuli 2004.
2 Ettepanek võtta vastu direktiiv üleujutusohu hindamise ja ohjeldamise kohta, KOM(2006)15.
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puuduste hulgas on meetmete kooskõlastamatus ja ebapiisav järelevalve. Praegu 
hõlmab maaelu arengu määrus rubriiki selleks, et kaasfinantseerida 
põllumajandustootjate endi poolt loodavaid tuletõkestusvööndeid, kuid seda meedet ei 
nimetata selgesõnaliselt uues Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondis 
(EAFRD), mida kohaldatakse ajavahemikuks 2007–2013. Lisaks tuletõkestusvööndite 
loomisele on vaja rohkem ette näha metsateid, juurdepääsu- ja veevõtukohti;

Ø ressursside kasutamine tegevuskava “Forest Focus” raames, millega eraldatakse 
väike eelarverubriik teabekampaaniate jaoks, kuid mis tõenäoliselt langeb saabuva 
finantsplaneerimise menetluse ohvriks. Tulekahjude ennetamine ei ole olulise 
tähtsusega komponent uues programmis “Life Plus”, mis teoreetiliselt võtaks enda 
alla tegevuskava “Forest Focus” meetmed;

Ø tulekahjude põhjuseid käsitlevate uuringute tegemine: Euroopa Parlament on 
palunud komisjonil 2006. aasta eelarve raames koostada uuring, milles analüüsitakse 
tulekahjude põhjuseid ja kõiki teisi tegureid, mis põhjustavad metsamaa kahjustumist, 
ning pakkuma välja meetmeid piirkondade ja/või liikmesriikide vahelise 
kooskõlastamise parandamiseks;

Ø metsa majandamise eest vastutava asutuse või ametkonna loomine: Euroopa 
Parlamendi poolt nõutud uuringus tuleks kaaluda ka võimalust luua asutus, mis 
vastutaks selle valdkonna üle tervikuna.

Põua osas on selle probleemi puhul, nagu ka tulekahjude ja üleujutuste puhul, tegemist 
vältimatu olukorraga, mida oleks sellele vaatamata võimalik põhjalikumalt uurida, ning 
probleemiga, millega oleks võimalik tõhusamalt tegeleda:

Ø seda on vaja hoolikalt jälgida, investeerides veelgi enam teadusuuringutesse: näiteks 
oleks võimalik luua põua seireüksus, mille loomist Euroopa Parlament on oma 12. 
märtsi 2005. aasta resolutsioonis1 nõudnud;

Ø Euroopa põuastrateegia kehtestamiseks on vaja koostada põua riskijuhtimist käsitlev 
teatis;

Ø on vaja julgustada mõistlikku veetarbimist ja otstarbekamat veekasutust. Õiget 
veekasutust tuleks edendada teabepoliitika kaudu ning Euroopa Liit peaks läbi 
mõtlema, kas toetada turismi- või põllumajandusprojekte, mis seavad ohtu säästliku
veekasutuse.

Teist liiki loodusõnnetuste puhul (nt maavärinad), näitab tulevik, kas EL peaks andma 
oma panuse ennetustöösse (nt maavärinakindlate hoonete ehitamine, riskianalüüs).

III. Kodanikukaitse

Ühenduse solidaarsuspõhimõtet kohaldatakse ainult ühenduse tasandil ja juhul, kui 
liikmesriigid ei tule olukorraga üksinda toime. Euroopa Liidul on seega eelkõige 

  
1 P6_TA(2005)0187
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kodanikukaitse meetmete koordineerimise roll suurte õnnetuste korral, mis nõuavad 
liikmesriikidelt üksteisele appi tulemist. 

Selles osas on olemas juba mitmed ühenduse meetmed, kuid liidu tegevus selles valdkonnas 
on jätkuvalt piiratud. 

Ühenduse kodanikukaitse mehhanism1 on vahend, mis hõlmab ELi järelevalve- ja 
teabekeskust (EU Monitoring and Information Centre (MIC)), mis on erinevate 
liikmesriikide kontaktpunktiks, mille kaudu on võimalik abi paluda teiste liikmesriikide 
üksustelt juhul, kui oma üksustest ei piisa. 

Ühenduse kodanikukaitse programm2 on olemas selleks, et toetada koolituse kaudu 
kodanikukaitsealase suutlikkuse suurendamist liidu tasandil.

Eelmisel suvel toimunud tulekahjud Pürenee poolsaarel tõid välja süsteemi puudused, 
eelkõige efektiivse ja kiire kodanikukaitsealase koordineerimise liidu tasandil. Võttes arvesse 
tuvastatud puudusi, vaatab ühendus praegu läbi oma kodanikukaitse poliitikat, eriti ELi 
tasandi koordineerimise tugevdamist ELi pädevusalasse kuuluvates valdkondades. 

Seoses sellega esitas komisjon 2005. aasta aprillis teatise ühenduse 
kodanikukaitsemehhanismi kohta,3 milles pakkus välja järgmised meetmed:

Ø ELi tasandi koordineerimisvõime tõstmine sekkumise korral;

Ø iga liiki loodusõnnetustega seotud stsenaariumide prognoosimine selleks, et selgitada 
kõikidel tasanditel välja kodanikukaitses esinevad puudused;

Ø väikestel riiklikel kodanikukaitseüksustel põhineva kiireks sekkumiseks suutliku nn 
naabruskonna tegevusrühmade põhimõtte väljatöötamine;

Ø vajaduse korral teistes liikmesriikides sekkumisega seotud veokulude rahastamine;

Selle teatise alusel võttis komisjon 26. jaanuaril 2006. aastal vastu ettepaneku muuta 
asjaomast direktiivi,4 sealhulgas selle sätet suurendada ühenduse kodanikukaitsekulutusi, eriti 
veo- ja materjalikulu rahastamiseks.

Euroopa Parlament peaks eelarvepädeva institutsioonina nägema ette komisjoni toetamise 
eesmärgi osas, milleks on rohkemate rahaliste vahendite suunamine selle mehhanismi 
käsutusse.

Lisaks sellele on komisjon kavandanud kodanikukaitse rahastamisvahendina määruse, 
millega kehtestatakse suurõnnetustele kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku 
rahastamisvahend,5 mis sisaldab meetmeid selleks, et:

  
1 2001/792/EÜ.
2 1999/847/EÜ.
3 KOM(2005)137.
4 KOM(2006)29.
5 KOM(2005)113.
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Ø toetada liikmesriikide jõupingutusi kaitsta inimesi, keskkonda ja kaupu, täiendades 
neid ühenduse finantsabiga;

Ø osaleda kohe pärast loodusõnnetuse toimumist erakorraliste meetmete
rahastamises;

Ø anda oma panus suurõnnetuste reageerimis- ja valmisolekusüsteemide tõhususse ja 
kohustusse võtta valmisoleku ja reageerimismeetmed selliste olukordade 
rahvatervisega seotud aspektide osas.

Solidaarsusfond on vahend, mida on võimalik seejärel kasutada selleks, et aidata pärast 
loodusõnnetuse toimumist rahastada ülesehitamisega seotud riiklikke kulutusi pikemas 
perspektiivis. Samuti saab solidaarsusfond anda oma panuse abi andmise teel kahjustatud 
piirkondadele.

IV. Abi kahjustatud piirkondadele

Ühenduse vahend abi andmiseks loodusõnnetustest kahjustatud piirkondadele on 
solidaarsusfond. Solidaarsusfond loodi pärast suuri üleujutusi, mis tabasid Kesk-Euroopat 
2002. aasta suvel ning tekitasid ääretult suurt kahju üldkasutatavatele infrastruktuuridele. 

Alates 11. novembrist 2002 on solidaarsusfond saanud 37 abitaotlust. Komisjon on abi 
andmise katastroofi tõttu kannatanud piirkondadele kiitnud heaks 16 juhul.1

6. aprillil 2005 tegi komisjon ettepaneku võtta solidaarsusfondi jaoks vastu uus määrus. 
Nimetatud määrus on hetkel kaasotsustamismenetluse alusel esimesel lugemisel arutusel 
regionaalarengukomisjonis. Komisjon paneb ette:

Ø laiendada fondi tegevusulatust selliselt, et see hõlmaks tehnoloogilisi katastroofe, 
ränki terrorirünnakuid ja epideemiaid;

Ø alandada fondist abisaamise tingimustele vastava riigiabi kahjukünnist ühele miljardile 
eurole;

Ø kaotada tingimus, mille kohaselt ei ole piirkondlikud katastroofid abikõlblikud.

Meie ühiskond soovib, et selle vahendiga oleks võimalik leevendada kahju, mille põhjuseks 
on tulekahjud ja põud, loodusõnnetused, mis tekitavad riigivarale harva sellist kahju, nagu see 
on praegu solidaarsusfondist abisaamise tingimuseks sätestatud, kuid mis sellele vaatamata 
toovad kogukondadele kaasa väga suuri probleeme. Seoses sellega on solidaarsusfondi 
kasutamist vaja muuta paindlikumaks ja laiahaardelisemaks.

  
1 Nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrus (EÜ) nr 2012/2002 solidaarsusfondi loomise kohta.



DT\602662ET.doc 7/7 PE 369.907v02-00
Freelance-tõlge

ET

Lisaks sellele on teatud riigid (Portugal ja Rumeenia) teinud ettepaneku jaotada ümber 
struktuurifondi kuuluv reserv, et leevendada loodusõnnetuste mõju kahjustatud 
piirkondades. 

Põllumajandustootjatele antava abi osas juhime tähelepanu mitmetele eelmisel suvel 
kasutatud meetmetele, et aidata ühise põllumajanduspoliitika raames loodusõnnetuste, eriti 
põua tõttu kannatanud põllumajandustootjaid. 


